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Huvudegenskaper

Trimble TDC600
ROBUST, PRISVÄRD OCH UPPKOPPLAD  
KOMPAKT FÄLTDATOR
Trimble® TDC600 är en robust, lätt kontrollenhet för GNSS-arbeten som kan hållas med en hand. 
TDC600 är lätt att använda och låter entreprenören arbeta mer effektivt med komplex 3D-data 
i fält, koppla upp sig mot kontoret för att få omedelbara godkännanden och kommunicera 
ändringarna till arbetslagen. I fält, i förarhytten, på kontoret – alla arbetslagen kan vara 
uppkopplade och arbeta snabbare med denna kombinerade telefon och datainsamlingsenhet.

HANDHELD

Ergonomisk och med låg vikt

6-tums, högupplöst bildskärm 
som är läsbar i dagsljus

Optimerad för 
programvaran Siteworks

Snabb, kraftfull processor 
på 2,2 GHz med 4 GB RAM 
och 64 GB internminne

Android™ 8.0  
operativsystem

TDC600 är utformad för byggarbetsplatser 
och erbjuder inbyggt wi-Fi® och Bluetooth®, 
inbyggda kameror samt GNSS i ett stöt-, 
damm- och vattenskyddat paket med 
låg vikt – perfekt för utsättningsarbeten, 
uppmätning av materialdepåer och kontroll 
av nivåer på byggarbetsplatser.

 ► Schakt/fyll-data i realtid så att du får 
full överblick

 ► Arbeta mer effektivt genom att kunna 
göra ändringar av ritningen i fält

 ► Uppdaterad information som underlag 
för beslut

 ► Lätt och kompakt design – arbeta hela 
dagen utan att bli trött

 ► Batteri med hög kapacitet som räcker 
hela dagen och kan bytas i fält

 ► Samla in och visualisera data i fält
 ► Samarbeta i realtid med en 

komplett smartphone
 ► Förbättra kommunikationen mellan de 

som arbetar i fält och de som arbetar 
på kontoret genom att fler personer är 
uppkopplade

 ► Använd kameran på fram- eller 
baksidan för att ordna videokonferenser 
från byggarbetsplatsen, få support på 
plats och för att ta högupplösta filmer 
och bilder från platsen

 ► Fungerar sömlöst med hård- och 
mjukvara från Trimble Siteworks, 
så att alla på arbetsplatsen kan 
använda samma data och arbeta i 
samma plattform 
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Trimble TDC600 HANDHELD

ROBUST FÄLTDATOR
Trimble TDC600 är robust nog att klara förhållandena på vilken byggarbetsplats 
som helst, oavsett väder. Den tåliga displayen har kraftig belysning och klara färger 
så att du kan få jobbet gjort snabbt, även i starkt solsken. Batteriet räcker hela 
dagen och till timmar av datahantering i fält, allt i en ergonomisk enhet som enkelt 
ryms i fickan.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
TDC600 ger dig full kontroll över arbetsuppgifterna på arbetsplatsen.

 ► Mät in och verifiera ursprungliga marknivåer och objekt på arbetsplatsen
 ► Kontrollera i realtid hur mycket som schaktas/fylls
 ► Kontrollera färdig nivå och tjockleken hos det utlagda materialet mot modellens 

nivåer och toleranser
 ► Följ hur projektet fortskrider och utför volymberäkningar av materialdepåer
 ► Planera och genomför kvalitetskontroller av schakter och beläggningsarbeten
 ► Gör bedömningar av slutmätningar och generera högkvalitativa rapporter med 

bilder för dokumentation, godkännande och fakturering
 ► Synkronisera modeller och fältdata via internet
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